Dossiernummer:

(voorbehouden voor de administratie)

(Bijlage II – B.S. 10 september 1998)

AANVRAAGFORMULIER
NATUURVERGUNNING
Aanvraag tot vergunning voor wijziging van vegetatie of/en tot wijziging van kleine
landschapelementen (in drie exemplaren in te dienen).

Ondergetekende (naam en voornaam) ………………………………………………….
Wonende te …………………………………………………………….……………….……
Telefoon:………………………..…….
Krachtens enig recht om de daden te stellen waarvoor deze aanvraag wordt gedaan, vraagt, met
toepassing van de bepalingen van het hoofdstuk IV van het Besluit van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijke milieu, vergunning om:
in een hierna aangeduid gebied, bestemd zoals aangewezen in toepassing van de wetgeving op
de ruimtelijke ordening en stedenbouw (aankruisen wat past):

natuurgebied met wetenschappelijke waarde;

natuurgebied;

bosgebied met ecologische waarde;

vallei- of brongebied;

landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

natuurreservaat;

bosgebied;

valleigebied;

agrarisch gebied met ecologisch belang;

parkgebied;

agrarisch gebied met bijzondere waarde;
en/of in een hierna aangeduid gebied (aankruisen wat past):

speciale beschermingszone voor het behoud van de vogelstand
(besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988);

watervogelhabitatiegebied;

IVON;

Beschermd duingebied;

Voor de duinen belangrijk landbouwgebied (duinendecreet)
Over te gaan tot wijziging van (aankruisen wat past):

historisch permanent grasland;

vegetatie, andere dan historisch permanent grasland;

kleine landschapselementen
Dit zal gebeuren op volgende wijze (aankruisen wat past):

Het egaliseren, het opvoeren van grond of aan de andere kant het wijzigen van het reliëf
of de nivellering van microreliëf:
|
van grasland of hooiland;
|
van duinen;

Het afbranden, het omzetten of het scheuren van de zode;
|
van graslans;
|
van weg-, waterweg-, en spoorwegbermen of dijken;
|
van taluds van holle wegen of verlaten spoorwegbermen;
|
van heiden.



De ontwatering, drainage, of het aan de andere kant wijzigen van de waterhuishouding ten
aanzien:
|
van grasland;
|
van stilstaand water;
|
van een moeras;
|
van duinen, slikken of schorren;
|
van sloten, beken, waterlopen of waterwegen met begroeiing;
|
poelen.

Het wijzigen van de duur of de frequentie van overstromingen.
|
van grasland of hooiland;

Het uitvoeren van beplanting met bomen:
|
op grasland of hooiland;
|
op niet aangeplante struwelen;
|
op een weg-, waterweg- of spoorwegberm;
|
op een talud van een holle weg;
|
op een dijk.

Het rooien of aan de andere kant verwijderen:
|
van loofbos;
|
van houtachtige beplanting op een weg-, waterweg- of spoorwegberm of op het
talud van een holle weg;
|
van houtachtige beplanting langs een waterloop of een waterweg, op een dijk of op
een talud;
|
van een oude heg, haag, houtkant of houtwal;
|
van een bomenrij;
|
van een hoogstamboomgaard.

Het wijzigen van waterwegen, sloten, waterlopen en van stilstaande waters en poelen:
|
het uitgraven of uitdiepen;
|
het verstevigen of het verharden van een oever;
|
het verbreden, rechttrekken of wijzigen van de loop of de bedding;
|
het dempen;
|
het droogleggen;

(Eventueel) nadere omschrijving van de handelingen die vegetatie of/ en kleine
landschapselementen wijzigen:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Voor de oppervlakte van …… vierkante meter of voor de totale lengte van ……….meter.
De wijziging van vegetatie en/of van kleine landschapselementen zal plaatshebben in (aanduiden
van maand en jaartal) …………………….voor het perceel of de percelen gelegen te
……………………………………….……………. (gemeente met deelgemeente) met volgende
kadastrale gegevens (sectie) ………. (nr ’s) …………………….
De ondergetekende voegt hierbij:
¾ een situatietekening, opgesteld in drievoud, op een kopie van een stratenplan met
vermelding van de plaatsnaam, de gangbare plaatsnaam en de kadastrale gegevens;
¾ een beschrijving en typering van de bestaande vegetatie en/of van de kleine
landschapselementen;
¾ een beschrijving van de toestand die door de uitvoering van de werken zal worden
geschapen;
¾ een opgave van de maatregel in het kader van de zorgplicht om schade aan natuur te
voorkomen te beperken of te herstellen (in toepassing van artikel 14 van het decreet).
Te ………………………………, datum ………………………………….
Naam en handtekening aanvrager:

